
به استناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1394/5/21 تصمیمات 
ذیل اتخاذ شد:

محل شرکت به آدرس: تهران- خیابان ولیعصر- بعد از چهارراه نیایش- خیابان 
شــهید عاطفی غربی- پــاک 112- طبقه پنجم کدپســتی 1194763433 
تغییــر یافت و ماده یک اساســنامه به شــرح فوق اصاح گردیــد. با ثبت این 
مســتند تصمیمات تغییر محل )تغییر نشانی در یک واحد ثبتی( انتخاب شده 
توســط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه 

آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن نطنز سهامی خاص
 به شماره ثبت 427352 و شناسه ملی 10260054765 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 6727576

م الف 128209

به اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومی عادی ســالیانه مورخ 
1394/4/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

موسســه حسابرســی آمارگــران پاســارگاد بــه شناســه ملی 
10104003550 به ســمت بازرس اصلی و فرهاد ذکائی به کد 
ملی 3961694605 به ســمت بازرس علی البدل برای مدت یک 

سال مالی انتخاب گردیدند.
ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی 93 به تصویب رسید.

با ثبت این مستند تصمیمات تصویب ترازنامه و صورت های مالی، 
انتخاب بازرس انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک 
شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و درپایگاه آگهی های سازمان ثبت 

قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت ذوب آهن نطنز 
سهامی خاص به شماره ثبت 427352 

و شناسه ملی 10260054765

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 6500226

م الف 128211

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1394/6/1 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

- آقای عبدالرضا ابراهیمی کد ملی 3539353437 بسمت بازرس اصلی و آقای 
پویا ســلطان تبار کد ملی 0068460848 بسمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند.
- آقای فرهاد ابوالقاســمی 0452472008 بســمت مدیرعامل و عضو هیئت 
مدیره و آقای افشین شهپر افراشته 0036963143 بسمت رئیس هیئت مدیره 
و خانم ماندانا عیدی پور 0056534981 بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای 

مدت 2 سال انتخاب شدند.
- کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها 
و عقود اســامی با امضا ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا و همراه با 

مهر شرکت معتبر خواهد بود.
با ثبت این مســتند تصمیمات انتخــاب هیئت نظار، انتخــاب بازرس، تعیین 
وضعیــت حق امضاء، انتخاب مدیــران، انتخاب و تعیین ســمت هیئت مدیره 
انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت 

و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

آگهی تغییرات شرکت آرمان تردد پارس 
سهامی خاص به شماره ثبت 269973 

و شناسه ملی 10103087383

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 6655267

م الف 128216

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 

جهت اطاع عموم آگهی می گردد.

موضوع شرکت: تشــکیل و تأسیس شرکت های جدید و مشارکت 

در ســایر شــرکت ها از طریق خرید یا تعهد ســهام شرکت های 

جدید و شرکت های موجود- ســرمایه گذاری و مشارکت در کلیه 

فعالیت های مجاز اقتصادی اعم از صنعتی، بازرگانی، ســاختمانی، 

انــرژی، کشــاورزی و دامداری و دامپــروری و خدماتی- اخذ وام 

و تســهیات مالی و اعتبــاری اعم از بانک ها و مؤسســات مجاز 

مالــی داخلی و خارجی- شــرکت در کلیــه مزایده ها و مناقصات 

دولتــی، خصوصی، داخلی و خارجی- برپایی غرفه و شــرکت در 

نمایشــگاه های داخلی و خارجی )در صورت ضرورت قانونی انجام 

موضوعات فوق پس از اخذ مجوزهای الزم(

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شــرکت: تهران خیابان آفریقا بعــد از میرداماد نبش 

خیابان یزدان پناه پاک1 کدپستی 1968874914

ســرمایه شــرکت: مبلغ 0/000/000 1 ریال منقسم به 10/000 

ســهم 1000ریالی که تعداد 10/000 ســهم با نام و 0 سهم آن 

بی نام می باشد که مبلغ 10/000/000 ریال توسط موسسین طی 

گواهی بانکی شــماره 6247/570 مورخ 94/5/15 نزد بانک ملت 

شعبه چهارراه جمهوری پرداخت گردیده است.

اولین مدیران شرکت:

مجتمــع اقتصادی کمیته امــداد امام خمینی)ره( با شناســه ملی 

14003163370 بــه نمایندگــی حمیدرضــا ذبیحــی دویــن 

بــه شــماره ملی 0070718121 به ســمت مدیرعامــل و عضو 

هیئت مدیره و شــرکت عمران گســتر بصیر تهران به شناسه ملی 

14004476790 بــه نمایندگــی اکبــر نادعلی به شــماره ملی 

0533412803 به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت عمران گستر 

بصیر به شناسه ملی10320508185 به نمایندگی جال آل آقا به 

شماره ملی 3961709671 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بعنوان 

اعضاء هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شــرکت به 

امضــا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با 

امضای دو تن از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی 

و اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

بازرس اصلی و علی البدل:

موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی 10861836531 به 

عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.

روزنامه کثیراالنتشار کیهان جهت درج آگهی های شرکت انتخاب 

گردید.

)- ثبــت موضوع فعالیت مذکور بمنزله اخذ و صدور پروانه فعالیت 

نمی باشد.(

تأسیس شرکت سهامی خاص گروه توسعه اقتصادی امداد در تاریخ1394/6/9 
به شماره ثبت 478179 به شناسه ملی 14005192660 

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 6278691 

م الف128220

ثبت و امضاء ذیل دفاتر تکمیل گردیده که خاصه آن به شرح زیر 

جهت اطاع عموم آگهی می گردد.

1- موضوع شرکت : در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت 

ســاختمانها و ابنیه اعــم از چوبی، آجری، ســنگی، بتنی، فلزی، 

دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، ســدها و ســاختمان 

نیروگاه آبی، ســازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و 

شبکه های توزیع آب. جمع آوری و انتقال فاضاب، کانالهای انتقال 

آب و شبکه های آبیاری و زهکشی، ســازه های دریایی و ساحلی، 

احداث حوضچه ها و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان و عملیات 

ساختمانی )سیویل(  تصفیه خانه های آب و فاضاب، امور پیمانکاری 

مربوط به ســاخت راهها نظیر راههای اصلــی و فرعی بزرگراهها، 

آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیســتمهای انتقال هوایی 

پایــه دار، تونل ها، پل ها، راههای زیرزمینی و سیســتم های حمل 

و نقل )تهیــه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیــزات( و راهداری و 

عملیات آســفالتی. در برگیرنده امــور پیمانکاری مربوط به تولید، 

توزیع و انتقال نیرو اعم از نیروگاهها. شــبکه های برق و تاسیسات 

برقی. پســتهای توزیــع و الکترونیک عام و خاص. سیســتم های 

کنتــرل برق و ابزار دقیق، دربرگیرنده امــور پیمانکاری مربوط به 

خطوط انتقال )آب، نفت، گاز( شبکه گازرسانی تاسیسات مکانیکی 

و هیدرومکانیکی، سیستمهای ســرد کننده ساختمان، تاسیسات 

و تجهیــزات ســاختمان )آب، گاز، برق و فاضــاب( انتقال زباله، 

تاسیســات و تجهیــزات تصفیه خانه های آب و فاضاب. وســایل 

انتقال )آسانســور و پله برقی( سیســتمهای خبر و هشداردهنده. 

تجهیزات آشــپزخانه و سلف سرویس و رختشویخانه، سیستمهای 

ارتباطی، شــبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی، سندباست، 

حفاظت کاتدی، پوشــش )الینینگ(. امــور پیمانکاری مربوط به 

مخابرات صوتی، تصویری و داده ای، ســاخت ایســتگاه های اصلی 

و انتقال دهنده و توزیع کننده، انواع شــبکه های پستی، شبکه های 

انتقال سیمی، بی ســیم، رادیو، تلویزیون و شبکه های ماهواره ای. 

فعالیت های تجــاری، بازرگانی داخلی و خارجــی و تجارت کلیه 

کاالهای مجاز فعالیت در زمینه تجــارت زمینی، هوایی، دریایی، 

خریــد و فروش و توزیع و پخش و حق العملکاری کاالها، واردات و 

صادرات و نگهداری کاال و مشاوره و انجام کلیه امور و مراحل مربوط 

به ثبت ســفارش و ترخیص کاال. عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و 

حقوقی، شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی و ایجاد 

شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور، اخذ وام و استفاده از 

تســهیات بانک ها و موسسات مالی به صورت ارزی و ریالی جهت 

شرکت. انجام ســایر فعالیت های مرتبط با موضوع فعالیت شرکت 

در چارچوب قانون پس از اخذ مجوزهای الزم.

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود

مرکز اصلی شرکت: 

تهــران - خیابان فردوس غــرب - خیابان بهــار جنوبی - کوچه 

وحیــد غربی - پــاک 12 - طبقه پنجم - واحد 26 کدپســتی 

1484645661

ســرمایه شــرکت: مبلغ 1/000/000 ریال منقسم به 100 سهم 

10/000 ریالی با نام که مبلغ 350/000 ریال توســط موسسین 

طی گواهی بانکی شــماره 67561/218 مورخ 94/5/19 نزد بانک 

ملت شــعبه میدان توحید پرداخت گردیده است و الباقی سرمایه 

در تعهد صاحبان سهام می باشد.

اولین مدیران شرکت:

آقــای علی رضا تقوی اردکان کد ملی 3621357191 به ســمت 

مدیرعامــل و عضــو هیئــت مدیره، خانــم شــهرزاد کوپائی کد 

ملی0062992481 به ســمت رئیس هیئــت مدیره، خانم مولود 

کلبعلــی مقدم کد ملــی 1757279024 به ســمت نایب رئیس 

هیئت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

دارندگان حق امضا: کلیه اوراق و اســناد بهادار و تعهدآور شرکت 

به امضای مدیرعامــل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر 

شــرکت و اوراق عادی و اداری به امضای یکــی از اعضای هیئت 

مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه

روزنامه کثیراالنتشــار کیهان جهت درج آگهی های شرکت تعیین 

گردید.

بازرس اصلی و علی البدل:

آقای عباس بابا مرادی به شــماره ملی 5899291729 به عنوان 

بازرس اصلی.

آقای میثم بابا مرادی به شــماره ملــی 0081029680 به عنوان 

بازرس علی البدل.

برای مدت یک سال انتخاب گردیدند.

تاسیس شرکت سهامی خاص کینو پارس سامان گستر در تاریخ 1394/6/18 
به شماره ثبت 478714 به شناسه ملی 14005212392

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران

بارکد 6714458

م الف128206

دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

دانشگاه علوم پزشــکی گیالن در نظر دارد انجام کلیه امور تامین نیروی 
انســانی واحد خدمــات بیماربری بیمارســتان رازی را بــه پیمانکاران بخش 
خصوصــی واجد صاحیت واگــذار و انعقاد قرارداد نماید. لذا از شــرکت های 
متقاضی دعوت می گردد جهت دریافت اسناد پس از واریز مبلغ 300/000 ریال 
به شماره حساب 2178384410002 ســیبا بانک ملی به نام درآمد دانشگاه 
علوم پزشکی گیان حداکثر از تاریخ انتشار آگهی به مدت 10 روز با در دست 
داشــتن اصل فیش و درخواست کتبی حضورا به دبیرخانه کمیسیون مناقصات 
دانشگاه به نشانی رشــت میدان فرهنگ، خیابان پرستار ساختمان شماره یک 
معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه طبقه همکف اتاق 137 مراجعه نمایند. 

الزم بذکر است هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(

معاونت توسعه مدیریت و منابع

دانشگاه علوم پزشکی 
و خدمات بهداشتی درمانی استان گیالن 

معاونت توسعه مدیریت و منابع

دانشگاه علوم پزشــکی گیالن در نظر دارد انجام کلیه امور تامین نیروی 
انســانی )مرکز تحقیقات کوهــورت( را به پیمانکاران بخــش خصوصی واجد 
صاحیــت واگذار و انعقاد قــرارداد نماید. لذا از شــرکت های متقاضی دعوت 
می گــردد جهت دریافت اســناد پس از واریز مبلغ 300/000 ریال به شــماره 
حساب 2178384410002 سیبا بانک ملی به نام درآمد دانشگاه علوم پزشکی 
گیان حداکثر از تاریخ انتشــار آگهی به مدت 10 روز با در دســت داشــتن 
اصل فیش و درخواست کتبی حضورا به دبیرخانه کمیسیون مناقصات دانشگاه 
به نشانی رشــت میدان فرهنگ، خیابان پرستار ساختمان شماره یک معاونت 
توســعه مدیریت و منابع دانشگاه طبقه همکف اتاق 137 مراجعه نمایند. الزم 

بذکر است هزینه نشر آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهی مناقصه عمومی
)یک مرحله ای(

معاونت توسعه مدیریت و منابع

سال هفتادو چهارم   شماره ۲۱۱۸۹   تکشماره 5000 ریال ۱۲صفحهپنج شنبه 30 مهر ۱3۹4   ۸ محرم ۱43۷   ۲۲ اکتبر ۲0۱5

 عاشورای حسینی)ع( را 

به همه آزادگان 

خداجوی جهان

تسلیت 

می  گوییم

* کودک یمنی: مرا دفن نکنید!

* جنگ قدرت در رهبــری طالبان؛ طیب آغا 

مقابل ما اختر قرار گرفت.

* بمب شیمیایی داعش از ترکیه تهیه شده است.

* موضــع بان کی مون نســبت به شــهادت

7 فلسطینی؛ آشتی کنید!             صفحه آخر

در گفت وگو با کیهان مطرح شد

سفیر عراق: امنیت کامل برای
عزاداران حسینی)ع( برقرار است

* محصول مذاکرات که در قالب برجام شــکل گرفته اســت دچار نقاط ابهام 
و ضعف های ساختاری و موارد متعددی اســت که در صورت فقدان مراقبت 
دقیق و لحظه به لحظه،  می تواند به خسارت های بزرگی برای حال و آینده  کشور

 منتهی شود.
* دولت ایاالت متحده آمریکا در برابر ایران رویکردی جز خصومت و اخالل در 

پیش نگرفته است و در آینده هم بعید است جز این روش عمل کند.
* در سراســر دوره ۸ ساله وضع هرگونه تحریم در هر سطح و به هر بهانه ای 
از جمله بهانه های تکراری و خودســاخته تروریســم و حقوق بشر نقض برجام 
محسوب می شود.                                                                                                 صفحه3

نامهتاریخیرهبرانقالبدربارهتوافقهستهای

فرزندعاشورا
نقشهآمریکارانقشبرآبکرد


